ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ATA Nº 01/2021
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO CHAPECÓ, DO RIO IRANI E BACIAS CONTÍGUAS.
Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, as 13h30, estiveram reunidos em
videoconferência, através do link meet.google.com/ynz-ttww-oid, os membros representantes das organizaçõesmembro do Comitê Chapecó e Irani para deliberar sobre o Edital de Convocação 01/2021 Assembleia Geral
Ordinária-AGO. O Presidente do Comitê Sr. Clenoir Antonio Soares, representante Titular da OCESC,
cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Justificou sua ausência informando que a AGO será conduzida
pelo Vice-presidente Sr. Adir Faccio representante Titular da ARIS. Na sequência, o Vice-presidente Sr. Adir
Faccio cumprimentou a todos, agradeceu a presença e deu por aberta a sessão. Passou a palavra para a Secretária
Executiva do Comitê Chapecó e Irani Sr.ª Manuela Gazzoni dos Passos, representante Titular da UNOESC, para
que procedesse a leitura do Edital 01/2021 da Assembleia Geral Ordinária. Na sequência foi lida a Errata do Edital
de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 01/2021, que comunica a alteração da pauta do instrumento
convocatório, nos itens 08, 09 e 10; a Errata 02 do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 01/2021
que comunica a alteração da pauta do instrumento convocatório, Edital de Convocação para a Assembleia Geral
Ordinária nº 01/2021 no item 04 da pauta. O Requerimento de urgência nº 01/2021 que solicita a inclusão de item
de pauta para deliberar sobre a apresentação e aprovação na Assembleia Geral Ordinária da Moção 04/2021, que
solicita o aditamento de prazo do termo de colaboração entre e Entidade Executiva ECOPEF e a Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina-SDE, para mais 12 meses e a apresentação da
Empresa contratada para a atualização do PACUERA da PCH Ludesa, encaminhamentos do Comitê Chapecó e
Irani. Dando sequência, O Vice- presidente Sr. Adir Faccio, passou a palavra ao Assessor técnico da Ecopef Sr.
André Leão para que desse continuidade aos assuntos da pauta. Sobre o (item 02 da pauta), Leitura de ofícios de
substituição de representantes de organizações-membro do Comitê Chapecó e Irani, o Assessor técnico da Ecopef
Sr. André Leão relatou os ofícios recebidos no período de novembro de dois mil e vinte até a presente data, e que
tratam sobre a alteração de representantes das organizações membro do Comitê Chapecó e Irani, que são: Oficio
200/2020 de 26 de novembro de 2020, do Sindicato Rural de Chapecó nomeando o Sr. Américo do Nascimento
Junior como membro Suplente; Oficio 09/2021 de 29 de janeiro de 2021, da Associação dos Municípios do Oeste
de Santa Catarina (AMOSC) nomeando o Sr. Morciel Araújo Faraum como membro Suplente; Oficio 2021/5988
de 12 de fevereiro de 2021 do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), nomeando o Sr. Luciano
Bergonzi como membro Titular e a Sr.ª Celiane Schaefer como membro Suplente; Oficio 01/2021 de 24 de
fevereiro de 2021, do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, (IFSC) nomeando
o Sr. Celso Bergmaier como membro Suplente. Na sequência o Assessor técnico da Ecopef Sr. André Leão
realizou a chamada dos presentes para verificação de quórum mínimo. Verificado o quórum, o Vice- presidente
Sr. Adir Faccio, deliberou sobre a votação do Requerimento de urgência nº 01/2021, sendo aprovado por
unanimidade. A Secretária Executiva do Comitê Sr.ª Manuela Gazzoni dos Passos, efetuou novamente a leitura
da pauta na íntegra. Na sequência, passou-se para a leitura e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 11 de novembro de 2020, que por sugestão da Secretária Executiva Sr.ª Manuela Gazzoni dos Passos
e aprovado pelos demais presentes foi dispensada a leitura, uma vez que os membros receberam o conteúdo
antecipadamente. Ata aprovada por unanimidade. Na sequência o Vice-presidente Sr. Adir Faccio deliberou para
a votação da aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de novembro de 2020. Ata
aprovada por unanimidade. Sobre o (item 03 da pauta) Apresentação do resultado da Assembleia Setorial pública
de 17 de dezembro de 2020, Segmento Órgãos da Administração Federal e Estadual, o Assessor técnico da Ecopef
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Sr. André Leão informou que, de acordo com o Edital de Convocação da Assembleia Setorial Pública, para
preenchimento de vaga existente no segmento Orgãos da Administração Federal Estadual da composição do
Comitê de Gerenciamento das Bacias hidrográficas do Rio Chapecó, do Rio Irani e bacias contíguas de 12 de
dezembro de 2020, habilitaram-se para o pleito as entidades: Embrapa- Centro Nacional de Pesquisas de Suínos
e Aves e DCSC Defesa Civil de Santa Catarina. Na Assembleia Setorial Pública, após manifestação das partes,
e por decisão democrática entre os pares, ficou definida a Embrapa Suínos e Aves como organização-membro do
Comitê Chapecó e Irani tendo como representante titular o Sr. Alexandre Matthiensen e como membro suplente,
a Sr.ª Estela de Oliveira Nunes. A DCSC Defesa Civil de Santa Catarina ficou na lista de espera. Na sequência
o Assessor técnico da Ecopef Sr. André Leão apresentou o (item 04 da pauta) Aprovação da Resolução 08/2020
e adequação da Resolução 01/2020 com base na nota técnica 13 de 2020/SDE. O Assessor técnico da Ecopef Sr.
André Leão expos sobre a Resolução 08/2020 que dispõe ad referendum, sobre a permissão e regras de condução
do veículo utilizado, via cessão de uso, pelo Comitê Chapecó e Irani. Após as manifestações, o Vice-presidente
Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação do assunto. Resolução aprovada por unanimidade. Sobre a adequação
ad referendum da Resolução 01/2020 de 17 de março de 2020, que resolve: suspender a Assembleia Geral
Ordinária e a Assembleia Eleitoral, ambas aprazadas para o dia 25 de março de 2020; prorrogar o mandato da
atual diretoria deste Comitê o qual se estenderá até a realização de Assembleia Eleitoral, e os casos omissos
relacionados a suspenção de atividades em razão do Covid-19, que serão resolvidos pela Diretoria do Comitê.
Após as manifestações, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação do assunto. Adequação ad
referendum da Resolução nº 01/2020 aprovada. Sobre o (item 05 da pauta) Aprovação das Moções nº 01, 02 e 03
de 2020 com base na nota técnica 13/2020-SDE, o Assessor técnico da Ecopef Sr. André Leão apresentou a
Moção 001 de 23 de abril de 2020 que manifesta-se ad referundum solicitando a alteração de critérios para
apresentação do documento de regularização da Outorga de água para fins de liberação de licenciamento
ambiental. O Sr. Jorge Luiz de Lima, representante Titular da FIESC, sugeriu que a moção seja enviada para o
órgão de licenciamento ambiental do Instituto do Meio Ambiente (IMA). O Sr. Romualdo Morelatto Begnini
representante Titular do IMA, falou sobre a Lei nº 18.073 de 15 de janeiro de 2021 que trata sobre a dispensa da
outorga. O Sr. Alexandre Matthiensen representante Titular da EMBRAPA, sugeriu para a Entidade Executiva
ECOPEF, uma ação conjunta entre os quatro Comitês do Oeste de SC, solicitando a revisão do art. 5º da Lei
18.073 de 15 de janeiro de 2021. O Sr. Leandro Reinhold Baucke representante Titular da APESC, falou sobre a
demora na liberação da outorga pelo órgão competente após a análise técnica. O Sr. Vinícius Tavares Constante,
representante Suplente da SDE complementou que a SDE está articulando sobre a revogação da lei 18.073 de 15
de Janeiro de 2021 junto aos órgãos competentes e ressalta a importância da manifestação dos Comitês. Após a
manifestação dos presentes, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio solicitou a Entidade Executiva do Comitê Chapecó
e Irani a ECOPEF, o encaminhamento da Moção 01/2020 para o Instituto do Meio Ambiente (IMA);
aprofundamento quanto ao entendimento da Lei nº 18.073 de 15 de janeiro de 2021 e proposições quanto a
agilidade na liberação da outorga após a análise técnica. Moção aprovada com ressalvas. Na sequência o Assessor
técnico da Ecopef Sr. André Leão, apresentou a Moção 002 de 03 de setembro de 2020, que manifestam-se ad
referendum solicitando a continuidade do repasse de recursos visando a contratação da Entidade Executiva para
assessoramento aos Comitês de Bacia Hidrográfica do Oeste de Santa Catarina, assinada pelos presidentes dos
quatro comitês do Oeste de SC e apresentada no Fórum Catarinense de Comitês de 2020. Não havendo
manifestações, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação do assunto. Moção aprovada. Dando
seguimento, o Assessor técnico da Ecopef Sr. André Leão, apresentou a Moção 003 de 03 de setembro de 2020
que manifesta-se ad referundum solicitando a revisão e atualização do plano de recursos hídricos da Bacia do Rio
Chapecó e a elaboração do plano de recursos hídricos da Bacia do Rio Irani, apresentada no Fórum Catarinense
de Comitês de 2020. O Sr. Jorge Luiz de Lima representante Titular da (FIESC), sugeriu o encaminhamento da
Moção ao novo Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina – SDE, Sr.
Luciano José Buligon. Após a manifestação dos presentes, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a
votação do assunto. Moção aprovada. Na sequência o Vice-presidente Sr. Adir Faccio, apresentou o (item 06 da
pauta) Informes SDE - Contrato Entidade Executiva - Assessoramento Comitês do Oeste de SC. Passou a palavra
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ao Sr. Vinícius Tavares Constante representante do SDE que falou sobre o termo de colaboração firmado entre a
SDE e a Entidade Executiva Ecopef. Ressaltou o comprometimento da SDE em garantir a continuidade dos
serviços e que está sendo analisada a possibilidade de prorrogação de seis meses para 12 meses. Na sequência, o
Vice-presidente Sr. Adir Faccio, passou a palavra para a Secretária Executiva Sr.ª Manuela Gazzoni dos Passos
para que apresentasse o (item 07 da pauta) Apresentação da Moção 04/2021 e aprovação da Assembleia do
Comitê. A Secretária Executiva Sr.ª Manuela Gazzoni dos Passos leu na integra a Moção 004 de 24 de março de
2021 que manifesta-se solicitando o aditamento do prazo do termo de colaboração entre a Entidade Executiva
ECOPEF e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina-SDE, para mais 12
meses. Não havendo manifestações, o Vice -presidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação do assunto.
Moção aprovada. Sobre o (item 08 da pauta), Atualização e aprovação do Plano de Capacitação do Comitê Ano
II, o Assessor técnico da Ecopef Sr. André Leão informou a necessidade de atualização do plano de capacitação
ano II uma vez que o evento Saída de campo, em decorrência da Covid-19 e o curso Balanço hídrico para
propriedades rurais, em decorrência de sua complexidade, não poderão ser realizados neste primeiro semestre.
Foi sugerido em reunião de Diretoria os cursos: O Comitê de Bacias Hidrográfica- O que é e o que faz? e Gestão
de Recursos Hídricos: Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. Não havendo sugestões, o Vicepresidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação do assunto. Atualização e aprovação do Plano de Capacitação
do Comitê- Ano II aprovado, ficando assim definido: Curso 06 - O Comitê de Bacias Hidrográfica- O que é e o
que faz? e o Curso 07- Gestão de Recursos Hídricos: Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. Dando
continuidade o Vice-presidente Sr. Adir Faccio, passou a palavra para a Coordenadora da Câmara técnica de Crise
Hídrica Sr.ª Janete Facco para que abordasse sobre o (item 09 da pauta) Apresentação das atividades da Câmara
Técnica de Gestão de Crise Hídrica e questionário aplicado aos usuários de água do meio rural. A Coordenadora
Janete Facco iniciou falando sobre a criação da Câmara Técnica através da Resolução 02 de 24 de junho de 2020,
apresentou nominalmente os membros que a compõe e sobre o calendário de reuniões. Comentou sobre o
questionário aplicado aos usuários de água do meio rural que resultará em um diagnóstico fidedigno sobre a
disponibilidade e armazenamento da água nas propriedades rurais. Complementando, o Sr. Arceli Nicolodi
representante Titular da Cooperativa Auri Verde e convidado a coordenar o projeto junto a Câmara técnica de
Crise Hídrica, fez uma breve apresentação do questionário que será aplicado aos integrados das cooperativas de
avicultura, suinocultura, bovinocultura e particulares, na área de abrangência da RH2 e posteriormente nas áreas
de abrangência dos demais Comitês do Oeste de Santa Catarina. O questionário será aplicado pelos técnicos das
cooperativas, através de formulário do google forms. Na sequência o Vice-presidente Sr. Adir Faccio, passou a
palavra para a Coordenadora da Câmara técnica Pró-Comitê do Rio Uruguai Sr.ª Aline Sobroza Pedroso para que
abordasse sobre o (item 10 da pauta) Apresentação das atividades da Câmara Técnica Pró-Comitê do Rio Uruguai.
A Coordenadora Aline Sobroza Pedroso iniciou falando sobre a criação da Câmara Técnica através da Resolução
03 de 24 de junho de junho de 2020, apresentou nominalmente os membros que a compõe e sobre o calendário
de reuniões. Falou sobre o convite para a participação na reunião de reativação da Câmara Técnica da Bacia do
Rio Uruguai do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina na data de 23 de março de 2021.
Representaram o Comitê Chapecó e Irani a Sr.ª Aline Sobroza Pedroso representante Suplente da organizaçãomembro Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) e o Sr. Ivan Tadeu Baldissera representante
Titular da organização-membro Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA). Sobre
o (item 11 da pauta), Apresentação da empresa contratada para a atualização do PACUERA da PCH Ludesa e
encaminhamentos do Comitê Chapecó e Irani, o Vice-Presidente Sr. Adir Faccio, passou a palavra para Sr.ª
Eduarda da Piaia para que discorresse sobre o assunto. A Sr.ª Eduarda da Piaia, Engenheira Sanitarista e
Ambiental da empresa Terra Ambiental, fez uma breve explanação sobre o Plano de Conservação e Uso do
entorno do reservatório PACUERA cujo o objetivo é definir os usos permitidos no entorno. De acordo com
Resolução 302 do CONAMA art. 4º § 3º, sera ouvido o respectivo Comitê de bacia hidrográfica quando houver.
Diante disso, solicita ao Comitê Chapecó e Irani, um grupo de trabalho para discutir sobre o zoneamento da PCH
Ludesa. Após a manifestação dos presentes, ficou definido que será redigido uma minuta de criação e
funcionamento da Câmara Técnica Permanente de acompanhamento dos assuntos relacionados a
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empreendimentos do setor hidrelétrico que envolva o Comitê Chapecó e Irani e Bacias contíguas. Será
encaminhado as entidades membro do Comitê para contextualização e manifestação de interesse em participar da
câmara técnica. Sobre o (item 12 da pauta) Definição e aprovação da pauta da AGE 01/2021,o Assessor técnico
da Ecopef Sr. André Leão esclareceu a necessidade de realização de Assembleia Geral Extraordinária devido ao
encerramento do termo de colaboração entre a SDE e ECOPEF. Foi sugerido em reunião de Diretoria, a data de
20 de abril de 2021 as 13h30. Não havendo sugestões, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio deliberou sobre a votação
do assunto. Data aprovada. Sobre o (item 11 da pauta) Assuntos gerais, o Sr. Alexandre Matthiensen
representante Titular da EMBRAPA comentou sobre o lançamento do livro do Comitê Jacutinga “Ações e
pesquisas em recursos hídricos na Bacia do Rio Jacutinga e Bacias contíguas”. O Sr. Jorge de Matos Casaca,
representante Titular da Epagri, informou sobre o licenciamento ambiental da piscicultura e sobre o licenciamento
corretivo, que estabelece que os piscicultores que buscarem o licenciamento ambiental dentro do prazo, não
seriam notificados e não receberiam multas por estarem operando sem o licenciamento ambiental, uma vez que o
prazo legal será até agosto de 2021. Atualmente estamos em fase de treinamento dos técnicos das empresas
privadas que elaboram e encaminham os projetos para o IMA ou os municípios que fazem o licenciamento
ambiental. Diante disso, solicita a colaboração do Comitê Chapecó e Irani quanto a divulgação do Licenciamento
ambiental da piscicultura e caso tenha conhecimento, sobre problemas com o licenciamento na região de
abrangência da RH2, entrar em contato com a Epagri. Problemas de licenciamento nas demais bacias
hidrográficas poderão ser encaminhadas para a Epagri de sua região. O Assessor técnico da Ecopef Sr. André
Leão informou sobre o XXIII ENCOB que será realizado de 04 a 07 de outubro de 2021, de forma on-line, tendo
como local sede a cidade de Curitiba- PR com o tema Água- Fator de vida, saúde e desenvolvimento. Fez um
relato do calendário de ações realizadas pelas entidades membro do comitê no mês da água. O Sr. Leandro Baucke
representante Titular da APESC comentou sobre a portaria 043/2021 do IMA que substitui a 098/2020, que trata
sobre a compensação de áreas de App’s. Entidades que tiverem interesse, deverão entrar em contato com a
APESC. Nada mais havendo a tratar, o Vice-presidente Sr. Adir Faccio agradeceu a presença de todos e encerrou
a reunião. E eu, Iara Salete Vezaro, Assistente administrativa da Ecopef lavrei a presente ata que segue
acompanhada da lista de presentes.

ADIR FACCIO
Vice Presidente do Comitê Chapecó e Irani

IARA SALETE VEZARO
Assistente Administrativa da Ecopef
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